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Foto: sport.idnes.cz

ZPRÁVY Z VEDENÍ
Výstava

SVITAVY

2014

je soutěžní výstavou
poštovních známek v kategorii regionální + premiéra (ve 2. a
3. kategorii dle nového Výstavního řádu SČF) a jedná se
o největší filatelistickou výstavu letošního roku u nás.
Výstava se koná ve dnech 25.- 28. 9. 2014 v budově
Městského muzea a galerie ve Svitavách (Máchova alej 1)
Otvírací doba výstavy: Čtvrtek 25.9.2014 10-19 hodin
Pátek a sobota 26. a 27.9.2014 9-19 hodin
Neděle 28.9.2014
9-14 hodin

V sobotu 27. září 2014 proběhne v kulturním domě
Fabrika (Wolkerova alej 92/18) od 8 do 15 hodin
filatelistická burza. Ve stejných prostorách se pak
od 12 hodin koná
podzimní setkání členů Olympsportu.

Již 67. setkání Olympsportu obohatí svojí přednáškou Peter Osuský. Předseda Jarda Petrásek
nás seznámí s novinkami z oblasti sportovní filatelie, a to nejen z domova, ale i ze zahraničí. A
chybět nebude ani tradiční směna filatelistických přebytků. K setkání Olympsport připravil
dopisnici s přítiskem a příležitostný štoček, který bude používán ve výplatním strojku Postalia
pošty Svitavy 2 v sobotu a v neděli na poštovní přepážce přímo na výstavě a připomene
horolezce Radka Jaroše, který jako první Čech stanul na všech čtrnácti osmitisícových vrcholech
Země a získal tak ocenění, které se nazývá „Koruna Himaláje”.
Regionální filatelistické výstavy SVITAVY 2014 se zúčastní také členové Olympsportu se svými
exponáty:

Mapka s místem konání výstavy a místem setkání Olympsportu byla uvedena v minulém čísle
Zpravodaje.
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VÝSLEDKY LETNÍ AUKCE 2014 – PŘEHLED PRODANÝCH POLOŽEK
Číslo
losu

Vyvol.
cena

Dosaž.
cena

3
4
5
6
8
9
10
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
29
31
32
33
34
41
42
43
50
55
57
58
59
93
94
96
99
101
102
103
104
106
107
109
112
113
114
115
116
117

1200
1200
330
330
300
200
200
250
150
350
180
500
160
150
130
170
210
140
100
550
70
70
90
150
150
125
120
70
250
110
75
30
160
40
24
10
10
10
40
28
14
40
30
40
40
40
20
34

1300
1200
330
550
300
320
350
250
150
460
240
500
200
310
250
170
210
140
170
700
70
70
90
250
160
200
180
70
450
130
90
30
700
40
24
70
55
65
40
28
30
40
30
44
50
100
20
34

Číslo
losu

Vyvol.
cena

Dosaž.
cena

Číslo
losu

Vyvol.
cena

Dosaž.
cena

Číslo
losu

118 20 26 168 12 12 298
119 24 26 170 10 10 301
120 30 32 171 80 80 302
121 40 40 172 50 50 305
122 40 40 173 100 1200 308
123 100 150 174 30 85 309
124 24 24 175 12 12 310
125 30 30 176 24 24 311
126 34 34 179 14 22 312
127 24 24 181 16 16 314
128 28 28 183 18 18 315
129 26 26 184 18 18 317
130 30 30 193 20 20 319
131 30 30 194 20 20 320
132 28 28 195 20 20 322
133 28 28 196 30 32 323
134 28 28 197 30 30 324
135 28 28 198 30 22 325
136 28 28 199 20 20 328
137 30 30 200 50 50 329
138 28 28 211 40 40 330
139 30 30 212 25 25 331
140 30 30 214 40 40 332
141 30 30 217 30 30 333
142 30 30 220 30 30 334
143 26 26 221 40 40 335
144 30 30 234 45 70 336
146 24 24 236 60 60 337
147 24 24 237 40 90 338
149 10 10 238 40 65 339
150 20 20 239 60 130 340
151 10 10 240 60 120 341
152 30 30 241 60 110 342
153 20 20 242 50 110 344
154 10 10 243 60 110 346
155 12 12 244 60 130 347
156 20 20 245 60 110 348
157 10 10 246 50 50 349
158 10 10 257 30 30 350
159 40 40 258 25 25 351
160 50 50 259 30 30 352
161 20 20 264 25 42 353
162 40 40 270 35 35 354
163 12 12 278 40 40 357
164 12 12 286 25 25 359
165 12 12 295 40 40 360
166 20 20 296 40 40 362
167 12 12 297 40 40 363

Vyvol.
cena

Dosaž.
cena

Číslo
losu

Vyvol.
cena

Dosaž.
cena

40
140
160
150
120
110
180
130
120
90
60
110
30
70
80
80
50
40
60
60
60
70
80
50
40
90
40
90
90
40
90
90
30
45
40
40
80
60
60
60
60
75
40
60
35
60
20
35

40
140
160
150
230
110
180
150
120
90
60
110
30
70
120
120
50
40
140
85
110
150
200
50
40
90
40
90
90
40
90
90
30
45
40
40
80
85
85
85
85
160
40
60
35
85
20
35

364
366
367
368
369
371
372
374
377
379
380
381
382
383
384
386
388
389
390
395
396
397
399
400
401
402
403
405
408
410
411
412
414
416
417
420
421
422
423
425
429
435
436
437
438
439
441
442

45
50
40
40
40
30
40
60
50
90
180
270
120
180
150
120
60
230
60
30
30
50
120
50
30
18
16
16
30
30
20
40
36
10
20
24
30
30
100
160
30
300
300
400
16
20
40
50

45
50
40
40
40
85
110
60
55
120
240
350
220
180
150
300
100
230
60
30
30
50
120
50
30
18
16
16
30
30
55
40
36
10
20
24
120
65
100
230
30
300
300
400
32
32
40
110

Číslo
losu

Vyvol.
cena

Dosaž.
cena

Číslo
losu

Vyvol.
cena

Dosaž.
cena

444 40 65 525 24
445 30 50 526 24
446 30 50 527 24
448 32 36 528 24
450 26 26 529 24
451 22 22 530 24
452 20 20 531 24
453 16 16 532 24
455 20 20 533 24
457 28 28 534 24
459 26 110 535 24
460 26 36 536 24
461 24 65 537 24
462 22 50 538 24
463 24 42 539 24
464 34 40 540 24
465 22 28 541 20
466 48 70 542 50
469 12 12 543 100
470 30 30 544 50
472 30 65 545 30
473 28 28 546 16
474 30 40 547 30
476 34 110 553 26
477 100 180 557 24
478 30 44 560 24
479 44 50 563 24
480 26 26 568 22
481 100 100 570 24
482 60 130 571 24
483 30 75 572 18
484 30 75 574 24
485 30 100 576 20
486 90 220 577 24
487 10 16 578 24
488 70 70 579 24
489 50 85 580 24
490 60 60 581 24
491 80 80 582 20
492 18 18 583 20
493 22 22 584 24
494 60 70 585 24
498 30 30 588 40
499 20 20 594 95
500 10 10 595 100
505 30 30
523 24 40
524 24 40

40
40
24
24
24
50
24
24
24
24
40
24
24
24
24
50
20
90
165
90
180
16
30
26
24
24
24
28
24
24
18
24
20
24
24
24
24
24
120
55
24
140
40
95
100

SCHŮZE ČLENŮ VÝBORU NA SBĚRATELI
Letošní veletrh Sběratel v pražských Letňanech se stal v pátek 4.9.2014 místem setkání členů
výboru Olympsportu. Kompletní vedení projednalo přípravu setkání Olympsportu ve Svitavách.
Výsledky letní aukce hodnotili protagonisté Jarda Petrásek a Vašek Diviš dost rozporuplně. Protože
účast nebyla největší, nevydraženo zůstalo více položek než bývá obvyklé a ani celková vydražená
částka nebyla velká, tak organizátoři aukce konstatovali, že časově náročná příprava aukce není
příliš adekvátní výsledkům a efektivita jejich práce je tak velmi malá.
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Předseda Olympsportu informoval členy výboru o svém úsilí prosadit do emisního plánu České pošty
na rok 2015 Halové mistrovství Evropy v lehké atletice v Praze. Výsledkem jeho složitých jednání je,
že by měla Česká pošta vydat k významné sportovní události dopisnici s originální známkou.
Dalším z projednávaných témat bylo, co s nadbytečnými dopisnicemi s přítisky Olympsportu, které
se nepodařilo prodat. Padl návrh předat je Svazu českých filatelistů, který by je třeba dále předal
aktivním klubům mladých filatelistů. Definitivní projednání této záležitosti by mělo proběhnout na
setkání členů Olympsportu ve Svitavách.
Foto z jednání výboru:

NOVINKY OLYMPSPORTU
Úspěch našich kanoistů na MS a zisk dvou
titulů
mistrů
světa
byl
připomenut
Olympsportem 10.9.2014 na poště Praha 6.
Zlato získal v K1 na 1000m Josef Dostál a
zlatý byl i čtyřkajak na 1000m ve složení
Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál, Jan
Štěrba. Stříbro a bronz připojil Martin Fuksa
v singlkanoi
na
1000,
resp.
500m.
Výplatním strojkem Postalia s příležitostnou
vložkou byly oráženy zásilky a také
dopisnice s přítiskem Olympsportu určená
pro odběratele novinek (OS/06-14),
K 67. setkání Olympsportu ve Svitavách
v rámci regionální filatelistické výstavy je
připraven příležitostný štoček do výplatního
strojku
Postalia,
který
připomene
mimořádný sportovní výkon horolezce
Radka Jaroše, který jako patnáctý člověk na
světě zdolal všechny osmitisícové vrcholy
naší planety, a to bez použití kyslíkového
přístroje. Vedle razítka bude ve Svitavách
k dispozici
také
dopisnice
s přítiskem
(OS/07-14).

Další úspěchy českých sportovců, které by
mohl Olympsport připomenout:
- historicky první titul mistra světa v judu
získal pro Českou republiku Lukáš Krpálek,
- medailové úspěchy na ME v lehké atletice:
zlato Barbora Špotáková,
stříbro Vítězslav Veselý (oba oštěp),
bronz Anežka Drahotová v chůzi
a Jan Kudlička v skoku o tyči.
Uvidíme.....
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SVĚTOVÉ A EVROPSKÉ ŠAMPIONÁTY VE FILATELII
Halové mistrovství světa
v lehké atletice 2014
hostilo Polsko, konkrétně Ergo Arena v
polských Sopotech ve dnech 7.-9.
března 2014. Suverénně nejúspěšnější
zemí se stali atleti USA s bilancí 8-2-2.
Česko v hodnocení zemí obsadilo sedmé
místo ziskem tří cenných kovů (1-1-1),
což připomněl Olympsport razítkem a
příležitostnou dopisnicí (OS-04-14).
Polská pošta pak v den zahájení MS
vydala známku a razítko PR1.

Mistrovství světa v letním
biatlonu 18.-25.8. 2014
Ťumeň
Do sněhu daleko, do zimy ještě pár
měsíců. Přesto čeští biatlonisté
naznačují další silnou sezonu. Na
MS v letním biatlonu na kolečkových lyžích ovládli závod smíšených štafet a ve složení Veronika
Vítková, Gabriela Soukalová, Ondřej Moravec a Michal Šlesingr se stali světovými šampiony.
Příznačně triumfovali v závodě, který byl pojmenován jako Memoriál Václava Fiřtíka.
Bylo to pro ně hodně prestižní. Potvrdit, že v současné době patří mezi světovou špičku a také
vyhrát závod, který byl memoriálem jejich přítele a biatlonového mentora.
„S tímto námětem přišel Alexander Tichonov, který se po letech vrátil do čela ruského biatlonu a
současně kandiduje na post prezidenta IBU,“ přidal se nový šéf českého biatlonu Jiří Hamza.
Václav Fiřtík byl v rámci Mezinárodní biatlonové unie velkým propagátorem letního biatlonu. A v živé
paměti je stále i jeho předávání stříbrných medailí českému mixu na ZOH 2014 v Soči. Závod
smíšených štafet na MS v letním biatlon by se jako Memoriál Václava Fiřtíka měl konat každoročně.
„A vzpomínka na Václava je také důvodem naší účasti na mistrovství světa zde v Ťumeni,“ podotýká
Hamza.
Češi pak v závodě vedli od první předávky, kdy nejprve Vítková, vypracovala náskok 15 vteřin,
Soukalová ho navýšila na 33 vteřin a Moravec předával Šlesingerovi s vedením 64 vteřin.
Ten pak už dovezl štafetu suverénně do cíle. „Přestože Michal poslední dvě zimy
hodně marodil, za výkony v přípravě si tuto šanci zasloužil,“ řekl šéftrenér
reprezentace Ondřej Rybář a Šlesingr si lebedil: „Všichni čtyři jsme ukázali, že
naše příprava se vyvíjí dobrým směrem. Na druhou stranu nic nepřeceňuji.
Letní a zimní biatlon se nedají srovnávat,“ uvedl letohradský biatlonista.
Úspěšný den dovršili i junioři, kteří se ve složení Jislová, Černá, Václavík a Vojík
stali rovněž světovými šampiony.

Převzato z webu i.sport.cz
Další titul mistra světa připojil ve sprintu na 10 km Ondřej Moravec.
Ruská pošta v Ťumeni používala po dobu konání MS příležitostné ruční razítko.

XXIX. mistrovství světa v judu
proběhlo v Traktor Ice Arena v Čeljabinsku ve dnech 25. srpna
až 30. srpna 2014.
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Judisté zápolili v sedmi váhových kategoriích a také v soutěži týmů.
Přehled váhových kategorií (v závorce uveden hmotnostní limit
pro muže a ženy):
- superlehká váha (-60 kg, -48 kg)
- střední váha (-90 kg, -70 kg)
- pololehká váha (-66 kg, -52 kg)
- polotěžká váha (-100 kg, -78kg)
- lehká váha (-73 kg, -57 kg)
- těžká (+100kg, +78kg)
- polostřední váha (-81 kg, -63 kg)
Nejúspěšnější zemí MS 2014 se stalo Japonsko, kolébka juda, které získalo
9 cenných kovů (4-2-3).
České judo zaznamenalo historický úspěch a zásluhou Lukáše Krpálka v polotěžké váze získalo první
titul mistra světa. Další naši judisté se výrazněji výsledkově neprosadili. Nikdo nepřešel přes druhé
kolo do čtvrtfinále. Kategorie žen Česká republika neobsadila.
Úspěch Lukáše Krpálka připomene Olympsport příležitostným OVS a dopisnicí s přítiskem. Termín
použití a podoba razítka nebyly v době uzávěrky Zpravodaje známy.
Ruská pošta používala v době MS v Čeljabinsku příležitostné poštovní razítko.

Mistrovství Evropy v plavání v Berlíně 13.-24.8. 2014
Od roku 1926 (Budapešť) se vcelku nepravidelně scházejí plavci na
šampionátu starého kontinentu. V současné době se ME koná v sudých
letech a letošní, 32. ME v dlouhém bazénu se pak uskutečnilo v srpnu
v Berlíně. Nejúspěšnější země ukazuje tabulka mezi které se překvapivě
nedostalo
domácí
Německo.
1
Great Britain 11 8 8 27
Česká
republika
vyslala
do
2
Russia
9 7 3 19 Berlína více než dvacet plavců a
3
Italy
8 3 12 23 plavkyň, nikomu z nich však
medaile nezacinkala.
Německá pošta používala v den zahájení ME příležitostné razítko na berlínské poště 10407.

Mistrovství světa ve volejbale v Polsku 30.8.-21.9. 2014
Tři týdny bojů o titul světových šampiónů přivedlo
do Polska 24 reprezentačních výběrů, mezi
kterými ten náš bohužel chyběl. Šest základních
skupin a závěrečné eliminační zápasy se odehrály
v sedmi polských městech: Bydhošť, Gdaňsk,
Katovice, Krakov, Lodž, Vratislav a Varšava.
Mistry světa se znovu po 40 letech stali polští
volejbalisté Druhý titul v historii získali v
Katovicích po finálové výhře nad Brazílií 3:1 po
setech 18:25, 25:22, 25:23 a 25:22. Překazili tak
Brazílii útok na rekordní čtvrtý triumf v řadě a stali
se třetím týmem v historii, který dokázal vyhrát
domácí šampionát. To před nimi naposledy
dokázali Čechoslováci v
Praze
v
roce
1966.
Bronzové medaile získali
Němci, v utkání o třetí
místo porazili Francii 3:0
po setech 25:21, 26:24 a
25:23.
Dosud
jedinou
německou
medailí
ze
světového
šampionátu
volejbalistů bylo zlato výběru tehdejší NDR v roce 1970. Volejbalisté Ruska
si alespoň trochu spravili zklamání závěrečnou výhrou nad Íránem 3:0 a konečným 5. místem.
Úřadující olympijští vítězové a nejúspěšnější země v historii MS však potřetí v řadě odjela ze
šampionátu bez cenného kovu. Pro íránský tým je naopak šestá příčka obrovským úspěchem a
suverénně historickým maximem.
–jpbPolská pošta vydala 30.8.2014 k MS šest příležitostných známek, tři FDC a razítko PR1.
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SLAVNÍ TRENÉŘI
Následující publikovaná nová vydání známek jsou dokladem toho, že nejen slavní
sportovci mají šanci stát se námětem příležitostných známek.
Polská pošta vydala 27.6. 2014
zajímavou
sérii
čtyř
známek,
námětem které jsou slavní a úspěšní
trenéři.
Kazimerz
Górski
(1921-2007),
fotbalový trenér, pod jehož vedením
Polsko vybojovalo bronz na MS 1974
v Německu,
vyhrálo
olympijský
fotbalový turnaj na OH 1972
v Mnichově a stříbro na OH 1976
v Montrealu.
Hubert Wagner (1941-2002), jako
trenér dovedl polský volejbalový tým
k titulu mistrů světa na MS 1974
v Mexiku a ke zlatu na OH 1976 v
Montrealu
Feliks Stamm (1901-1976), trenér
polských
boxerů,
které
vedl
reprezentanty Polska na sedmi OH
(1936-1968)
Henryk
Lasak
(1932-1973),
cyklistický trenér, pod jehož vedením např. Ryszard Szurkowski a Stanislaw Szozda vyhráli Závod
míru a krátce po jeho tragické autonehodě na cyklistickém MS 1973 vybojovali v individuálním
závodě zlato (Szurkowski) a stříbro (Szozda) a zlato v týmovém závodě na 100 km.
Maria Bitang (více známá pod jménem Mariana Bitang) je proslulá rumunská trenérka gymnastiky,
v současné době vykonává post poradce státu pro podporu sportu.
V letech 1992-2005 působila jako trenérka gymnastiky ženského olympijského týmu Rumunska. V
této funkci spolupracovala s trenérem Octavianem Belu a společně připravovali mladé gymnastky
z Rumunska na tři olympijské hry a 10 mistrovství světa a mistrovství Evropy.
V době jejich působení jako trenérů gymnastického olympijského týmu žen vyhrály jejich
svěřenkyně obdivuhodných 152 medailí (62 zlatých, 49 stříbrných a 41 bronzových). Z toho bylo:
19 olympijských medailí (7 zlatých, 5 stříbrných, 7 bronzových)
44 medailí ze světových šampionátů (18 zlatých, 15 stříbrných, 11 bronzových).

Rumunská pošta vydala 20.6.2014 na počest těchto výjimečných trenérů příležitostné známky,
speciální sešitky a razítko PR1.
-jpb95

HRY

COMMONWEALTHU

Hry Commonwealthu je sportovní událost,
pořádaná převážně pro sportovce ze zemí
společenství Commonwealth. Koná se každé
čtyři roky a účastní se jí průměrně okolo 5.000
sportovců. Hry Commonwealthu organizuje
federace Commonwealth Games Federation
(CGF).
První sportovní událost, později známá jako
Hry Britského impéria, se konala v roce
1930 v kanadském Hamiltonu. V průběhu let
se název měnil z Hry Britského impéria a
Commonwealthu v roce 1954 na Hry
Britského Commonwealthu v roce 1970 až
po současný název Hry Commonwealthu v
roce 1978.
Kromě mnoha známých olympijských sportů
se soutěží i ve sportech, které se hrají hlavně
v zemích Britského společenství národů, jako
bowls, sedmičkové ragby a netball.

2014

V současné době na hrách startují sportovci ze
71 zemí, z toho 53 patří mezi členy Britského
společenství národů. Čtyři země může vyslat
Spojené království - Anglie, Skotsko, Wales a
Severní Irsko - (na rozdíl od OH, kdy Velká
Británie posílá jen jeden tým) a jednotlivé
týmy vysílají i britské kolonie, například
Guernsey, Jersey a ostrov Man - a mnohé z
britských zámořských území. Vlastní tým
posílají na hry i australský ostrov Norfolk,
stejně jako Cookovy ostrovy a Niue, dva státy
ve volném spojení s Novým Zélandem.
Pouze šest zemí se zúčastnilo všech her
Commonwealthu - Austrálie, Kanada, Anglie,
Nový Zéland, Skotsko a Wales. Austrálie je
nejúspěšnější účastník her, vyhrála pořadí
zemí na deseti hrách.

PŘEHLED KONANÝCH HER
Hry Britského impéria
I.
II.
III.
IV.

1930
1934
1938
1950

Hamilton (Kanada)
Londýn (Anglie)
Sydney (Austrálie)
Auckland (Nový Zéland)

Hry Britského impéria
a Commonwealthu
V.
VI.
VII.
VIII.

1954
1958
1962
1966

Vancouver (Kanada)
Cardiff (Wales)
Perth (Austrálie)
Kingston (Jamajka)
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Hry Britského Commonwealthu
IX.
X.

1970
1974

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
2014

Edinburgh (Skotsko)
Christchurch, Nový Zéland

Hry Commonwealthu
Edmonton (Kanada)
Brisbane (Austrálie)
Edinburgh (Skotsko)
Auckland (Nový Zéland)
Victoria (Kanada)
Kuala Lumpur (Malajsie)
Manchester (Anglie)
Melbourne (Austrálie)
Dillí (Indie)
Glasgow (Skotsko)

maskot Clyde

ilustrátor Nanette Hoogslag podle fotografické
předlohy sportovního fotografa Andyho Hoopera.
Na známkách jsou vyobrazeny následující sporty
z programu Her - judo (druhá třída), plavání
(první třída), atletika (maratón - 97 p), squash
(Ł1.28), netball - ženský sport, který se vyvinul
v devadesátých
letech
19.
st.
v
USA
z basketbalu (Ł1.47) a cyklistika tělesně
postižených (Ł2.15).

Šest dní před slavnostním zahájením (23.
července na fotbalovém stadionu Celtic Park
v oblasti Parkhead) letošních, v pořadí XX. Her
Commonwealthu
ve
skotském
Glasgowu,
připomenula Královská pošta tuto mezinárodní
sportovní
událost
sérií
šesti
známek,
známkovým
sešitkem,
šesti
obrazovými
dopisnicemi a FDC (s různými razítky 1. dne
vydání). Autorem známek je nizozemský
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Razítka
1. dne
vydání
a FDC

Různé varianty
strojových
razítek
propagující XX. Hry
byly používány
před jejich
samotným
začátkem

Známkový sešitek

Greenford
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Edinburgh

Swindon

Sheffield

V průběhu Her bylo používáno mnoho příležitostných razítek

Závěrečný
ceremoniál
proběhl
3. srpna na skotském národním
stadionu
Hampden
park.
Nejúspěšnější zemí se stala Anglie se
ziskem 174 medailí (58-59-57) před
Austrálií 137 (49-42-46) a Kanadou
82 (32-16-34), mezi sportovci pak
kanadská
moderní
gymnastka
Patricia
Bezzoubenko,
která
vybojovala 6 medailí (5-0-1).
Radek Jásek
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OLYMPIJSKÉ HNUTÍ A FILATELIE
Kapitola V.
VIII. Olympijský kongres, 24. IOC zasedání v Praze
autor: Manfred BERGMAN (Ženeva)
Úvod.
Když byla v roce 1983 v Lausanne zakládána péčí presidenta IOC J.A.Samaranche organizace,
sdružující olympijské sběratele, byli jsme my Češi u toho. Celou organizaci měl tehdy na starost
člověk, jménem Dr.Manfred Bergman ze Ženevy, později činný jako koordinátor IOC pro olympijskou
filatelii a memorabilie. Naše dobré styky nyní vrcholí tím, že část jeho rozsáhlé práce snad nazvané
Olympijské hnutí a filatelie si budete moci přečíst v naší Filatelii. Mně pak byla přiznána spolupráce,
na kterou jsem velmi hrdý, totiž příslušnou část, týkající se VIII. Olympijského kongresu, který se
konal v Praze, přeložit do češtiny.
Josef Rössler-Ořovský do svých poznámek z kongresu napsal:
„Rok 1925 přinesl Praze Mezinárodní kongres olympijský, ovoce to několikaleté práce Dra Jiřího
Gutha-Jarkovského. Byla to prvotřídní mezinárodní událost v Praze, k jejíž zdaru od presidenta
republiky a ministerstev, úřady a město Praha valně přispěli. Rössler-Ořovský měl svůj podíl na
zasedáních i přípravách a zasloužil se zejména o vznik zimních olympijských her.”
Z olympijského hlediska byl Pražský kongres a zasedání jedním z
nejdůležitějších, jestliže ne vůbec nejdůležitějším olympijským
opětným setkáním po skončení I. světové války. Nejdůležitější
údaje:
1. Pierre de Coubertin (Obr.1) rezignoval z předsednictví IOC a
nově zvolený byl jako třetí president IOC hrabě Baillet-Latour
(Obr.2).
2. Týden zimních sportů 1924 (Obr.3) byl tak úspěšný, že se IOC rozhodl pořádat
v budoucnu Zimní olympijské hry odděleně od her letních [1].
3. Německo bylo na základě následného obnovení jeho politické stability znovu zapojeno do
olympijského hnutí. K tomu došlo v několika stupních při zahájení mírové konference v Locarnu
16.X.1925 (Obr.4) a podepsané v Londýně 1.XII.1925; (Obr.5) při zvláštním zasedání Společnosti
národů v březnu 1926 (přes vzniklé drobné obtíže); (Obr.6) konečné sjednocení ve Společnosti
národů nastalo při normálním zasedání v září
1926.
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ČSR byla jednou z nejdemokratičtějších zemí v
Evropě, stejně jako zemí s vysoce sportovně založeným národem a jedním z vysoce hodnocených
národů „filatelistických". Jednou z největších sportovních osobností ČSR byl Josef Rössler-Ořovský,
současně i znamenitý průkopník olympijské filatelie.
Zcela jistě bylo i jeho zásluhou, že Čs. pošta zajistila Kongresu plný filatelistický program, který
obsahoval sérii tří příležitostných známek, tří ručních příležitostných razítek, sérii pěti celinových
dopisnic, propagačního strojového razítka a zřízení příležitostných poštovních přepážek na hlavní
poště v Jindřišské ulici, v Národním muzeu a v Tyršově domě, který byl v době konání právě
otevírán jako společenské, treningové i sportovní centrum čsl. Sokola.
Filatelistický program byl vyčerpávajícím způsobem popsán od Petráska & Justýna a Tecardiho [2].
[1] Diskuze o Zimních hrách souvisí nepřímo s celinovými dopisnicemi a detailně se jimi budeme zabývat
v I. dodatku tohoto článku.
[2] viz 26. knihovnička OLYMPSPORTU autorů Justýna a Petráska Olympijský kongres 1925 ve filatelii
a Tecardiho publikace se stejným názvem, jenže v italštině.

Bylo by pro mne nelogické, abych znovu "objevoval Ameriku". Mým úmyslem je zaměřit se na vznik,
vývoj a použití poštovních celin. Ty jsou totiž poslední z průkopnické filatelistické éry a chybějící k
tomu, aby byl dokončen celý rozsah těchto kongresových materiálů, publikovaných m.j. i v
americkém Journal Sports Philately International v létě 2010.
Československá pošta se rozhodla uskutečnit rozsáhlý filatelistický program, mezi jehož
produkty byly také olympijské celiny.
Doba platnosti kongresových materiálů v celém svém rozsahu patří do tarifního období V.b s
platností od 1.5.1923. do 30.5.1926. Pro zásilky platily následující tarify:

Tarifní období V.b
Dopis
v místě

-.60
Plné 2.50

Ostatní dopisy

Dopisnice

Tiskoviny

Reco příplatek

Doručné

V tuzemsku (od 1.5.1923 do 30.7.1926)
1.-.50
-.20
2.2.50
Do ciziny (od 1.1.1922 do 28.2.1937)
Snížené
1.50
-.50
2,50
2,50
2.(1.20)

Expres

1.- (5.-)
5.-

Nižší sazba pro dopisnice do ciziny platila do příhraničních zemí Československa, tedy do POL, GER,
AUT a UNG. Nižší příplatek za Expres zásilku v tuzemsku platil v místním okrese, vyšší sazba pro
ostatní území.
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1. DEN VYDÁNÍ
Běžná kongresová celinová dopisnice, odeslaná holandskému sběrateli 17. května 1925 (Obr.7).
Odesílatel se v textu zmiňuje o tom, že právě byla vydána olympijská celina (Obr.8) a my se
můžeme domnívat, že byla vydaná skutečně právě toho dne, tedy 17.5. přesně týden před
příležitostnými známkami (Uvidíme později). Výplatné 1,50 Kčs je správné. Rámečkové razítko s
písmeny P.3 je vlastně kašetem nizozemské pošty.

Problém vznikl, když jsem hovořil o článku s mým přítelem Jaroslavem a ten mi na základě
vyhlášky, vydané 8. května 1925 a podle katalogu čs. celin z roku 1985 sdělil, že datum vydání bylo
11. května 1925. S patřičným respektem ke všem mým českým přátelům, minulým a současným
jsem nesouhlasil a věřím celině, odeslané panem doktorem Rixem. JUDr. Rix byl zkušený
filatelistický veterán, který uvedl i jindy
správné údaje o datu vydání dalších
československých cenin. Záležitost si
ještě zaslouží další diskuzi, jdoucí do
hloubky, kterou naleznete v Dodatku
II.

2. VÝVOJ
Začal jsem vlastně od konce, vydanými
celinovými dopisnicemi. Pojďme zpátky
na začátek. Dopisnice nebyly vydané
bez
předchozích
zkusmých
tisků,
hlavně pokud se týká barev, použitých
pro výrobu přítisku (Obr.9).
a. Volba padla na 50 hal celinovou
dopisnici, vydanou původně k 75.
výročí Masarykova narození a
určenou k vnitrostátní přepravě
b. Vyzkoušeno bylo několik barev,
zde se můžeme podívat na ukázky
pěti z nich.
• Hnědá
• Cihlově červená
• Fialová
• Modrá
• Černá.
Zkouška v hnědé barvě
Kašet s nápisem "NEPRODEJNE", má tedy jistě význam upozornění, že věc "není určená k prodeji".
Pamatujme, že původní vydání dopisnice bylo určeno pro oslavy 75.výročí narození presidenta
T.G.Masaryka (7.3.1925).
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K tomu, aby byl výsledek těchto proofs znehodnocen, použila pošta otisk kongresového
příležitostného razítka I. typu s nějakým určitým datem. Razítko prokazuje, že bylo otištěno v roce
1925. Modrý přetisk je mírně rozdílný v tónu od konečného provedení dopisnice (Obr.10, 11, 12,
13). Nikdy jsem neviděl v literatuře žádnou informaci vztaženou k podobnému dokazování. Proto
jsem se na ně zeptal mého přítele Jaroslava Petráska. Jeho odpověď byla poutavá. Žádný z
filatelistů, kterých se zeptal, je nikdy
rovněž neviděli, někteří tvrdili, že se
jedná o padělky, nicméně je byli
ochotni koupit. Já se domnívám, že
otisky tohoto kašetu jsou pravé. Byly
totiž prodané váženým obchodníkem
za 15 $ za kus (vždyť obchodník si
také chce vytvořit malý zisk).
Můžeme
pochopit
falzifikátora,
jdoucího do takovéhoto problému pro
několik dolarů? Navíc, že zůstane jen
u několika vzorků? Tato domněnka je
dost přitažená za vlasy. Chci věřit, že
zkusmé tisky jsou pravé, ale jsem
připraven přehodnotit můj názor,
jestliže nějaká předložená expertiza
prokáže opak. Zdá se, že při tvorbě
barevného složení těchto nápisů
hrála svoji roli i myšlenka použít
pěti olympijských barev, které
kromě
barevného
pojednání
olympijských
kruhů
předtím
nebyly nikdy použíté. Některé ze
získaných
proofs
nás
dokonce
přežily.

3. POUŽITÍ
Skutečné používání celin i známek
začalo se zahájením kongresu a
vydáním
série
příležitostných
známek 24.5.1925 navzdory tomu,
že všechny katalogy známek i celin
uvádějí dnem vydání již 11.5.1925.
K tomu, abych mohl popsat použití
celin, nechte mě stručně pohovořit o
vydání příležitostných známek – to
podle další celinové dopisnice (Obr.16).
Opět to byl náš přítel, právník a
filatelista, který oznámil vydání známek
svému příteli sběrateli v Holandsku,
který měl sbírání celin v oblibě
(Obr.15).

3.1. Příležitostné poštovní úřady
používaly v době konání Kongresu tři
typy od sebe se nepříliš lišících ručních
příležitostných razítek.
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3.1.1. "Žlutý přítisk" na celinové dopisnici s
celou
sérií
kongresových
známek,
orazítkovanou v 1.den vydání (Obr.18).
Přirozeně,
že
dopisnice
je
značně
přefrankovaná.
3.1.2. "Zelený přítisk" přítisková dopisnice s
kompletní
kongresovou
sérií
a
ručním
příležitostným razítkem, zaslaná doporučeně
během kongresu Francois Messerlim jeho
bratrovi (Obr.19). Text referuje o olympijské
sérii, vydané ke kongresovým jednáním
(Obr.20). Výše poštovného je správná.
Francois
Messerli
byl
ředitel
MOV
a
místopředseda
Švýcarského
Národního
olympijského výboru.

3.2. Regulérní použití
3.2.3. "Červený přítisk" přítisková
dopisnice zaslaná do Německa. Poplatek
1 Kčs 20 hal je správný. Autor byl jako
pilná včela. Mám od něho odeslaných
všech pět dopisnic, každou v jiné z pěti
použitých barev přítisku (Obr.21).
3.2.4.
"Černý
přítisk"
přítisková
dopisnice odeslaná EXPRES do zahraničí,
poštovné 6 Kčs 20 hal je správné
(Obr.22).
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3.2.5. Zajímavá sada 5 různých celinových
dopisnic, odeslaných naším přítelem, právníkem
JUDr.Rixem jeho partnerovi v Holandsku panu
Ciusteriusovi. Ukážeme si jednu v poslední
olympijské barvě "Modrý přítisk". Zajímavostí
této dopisnice je, že byla neoprávněně zatížena
doplatným pro nedostatečnou frankaturu. Ať tak,
nebo onak, pošta si uvědomila, že poplatek pro
tiskovinu ("TISKOPIS") byl správný a odesílatel byl
postižený neoprávněně (Obr.23).
Předložené ukázky jsou výsledným výběrem z
mnohaletého kontrolování těchto dopisnic, mnou
identifikovaných. Pochopitelně, tento výběr není
vyčerpávající, ani kompletní. Je určený jako
ukázka různých možných způsobů využití, jak je specifikováno v následující tabulce. Neuvádím zde
tiskové vady přítisků, ty jsou popsány v článcích Jaroslava Petráska.

TABULKA MOŽNÉHO VYUŽITÍ CDV V RŮZNÝCH DRUZÍCH FILATELISTICKÝCH EXPONÁTŮ
Tradiční filatelie
Tematická filatelie
Poštovní celiny
a poštovní historie
Kongresy a zasedání CIO
Pravidla
Zimní olympijské hry
Sportovní pedagogika
Presidenti CIO
T.G.Masaryk (život)
České olympijské hnutí
Olympijské barvy
Zvláštní olympijské poštovní úřady
Olympijská příležitostná razítka
Osobnosti švýcarského olympismu
Prolog II.Zimních olympijský her
Německo olympijské
IAAF
Budoucnost olympijských her
Národní olympijské výbory
Mezinárodní sportovní organisace

Poštovní celiny ČSR
Olympijské poštovní celiny
Chybotisky poštovních celin (text)
Vývoj poštovních celin
Přítisky a přetisky poštovních celin

Posuny textů
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Poštovní poplatky v ČSR
+ příležitostná razítka

3.3. Zvláštní použití
Bylo by chybou, kdyby zjištěné zvláštnosti použití nebyly nikde zaznamenané. A znovu se musím
obrátit na prvního laureáta Samaranchovy medaile za olympijské sběratelství, Jaroslava Petráska. V
jedné z jeho publikací [3] popisuje reklamní použití, dnes bychom řekli, soukromý přítisk společností
"DIX/EXELSIOR" .

4. DOBA PLATNOSTI
Platnost celinových dopisnic, shodně s výnosem z 8.května 1925 byla omezená do 30.6.1925. To, že
tento limit patrně nebyl respektovaný nebo vynucený, dokazují dopisnice odesílané ještě v letech
1927 až 1928.

5. SOUVISÍCÍ LITERATURA
Tato kapitola dokončuje můj výzkum olympijských celin z období 1896-1925. Celiny, příslušející ke
Hrám olympiády 1928 v Amstrodamu jsou podrobně zdokumentované Holanďanem Lawrencem
Jonkerem [4]. Podrobný popis celin z dalších olympijských her viz Katalog olympijských celin
Manfreda Winternheimera.
Katalog celin Olympiády 1928 od L. Jonkera obsahuje též soupis polooficiálních dopisnic tzv.
Huygensova knihkupectví, jak jej vydala US Sport Philatelist International.

DODATEK I.
Diskuse o Zimních olympijských hrách při Pražském kongresu
Během přípravy tohoto článku, jsem často jsem hovořil s Jaroslavem Petráskem o historických
hlediscích tohoto kongresu. "Přinutil" jsem Jaroslava k tomu, aby mě odpovídal v angličtině, což byl
pro něho docela zážitek. On vše uzavřel tím, že "když nic nového nevyjde z naší diskuze, zlepší se
jeho angličtina". To prokazuje, že otevřená mínění jsou možná v každém věku.
Ale k věci. Zdálo se, že existuje nějaký zmatek a nedorozumění ohledně diskuse a rozhodnutí,
vztahujícím se k Zimním olympijským hrám v Chamonix ve vztahu k VIII. Olympijskému kongresu.
Rozpor mezi mnou a Jaroslavem byl v "počítání" týdnů zimních sportů v Chamonix. Jaroslav se
domnívá (založeno na záznamech kongresu) že Chamonix bylo deklarované jako I. Zimní olympijské
hry již v Praze, zatímco já tvrdím, že toto "počítání" bylo odsouhlasené až v roce 1926 na zasedání
MOV v Lisabonu.
Pro vyjasnění situace jsem se také radil s Reference Centrem v Olympijském museu v Lausanne.
Zde jsou mé závěry, věřím, že naše nedorozumění bude urovnané.
1. J. Rössler-Ořovský, člen československé delegace, navrhoval přijmout zimní hry v Chamonix
jako stálou součást olympiád s číselným označením se zpětnou platností jako I. olympijské
zimní hry. Návrh byl diskutovaný v VI. komisi a v tomto smyslu byl předložený v její zprávě
kongresu.
2. VI. komise oznámila kongresu výsledky diskuse uvnitř svého výboru. Hlavními body bylo:
a) Schvaluje se instituce cyklu olympijských zimních sportů,
b) Komise vyjadřuje přání, aby týden zimních sportů v Chamonix byl nazývaný
"I. Zimní olympijské hry“.
3. Diskuse následovala, ale týkala se hlavně výběru zimních sportů do olympijského programu,
které MOV podporuje. Zde by mělo být poznamenané, že pan Falchenberg (člen MOV za
Norsko, Švédsko a Finsko) oponoval zejména v nazývání Chamonix "prvními zimními
olympijskými hrami".
4. Další členové MOV s nazýváním Chamonix "prvními zimními olympijskými hrami" souhlasili.
5. Nakonec hrabě Clary, předseda výboru VI. komise, rozhodl, že to je názor tohoto výboru, ale
že kongres by měl formulovat přání MOV, dotazující se, zda zimní hry 1924 Chamonix budou
efektivně označované jako olympijské. [Všimněte si, že Clary jen vyzval kongres k tomu, aby
formuloval "přání", což znamená, že kongres sám udělat toto rozhodnutí nemohl; mimoto
Clary neuváděl číselné označení Chamonix.]
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6. Hrabě de Rosen přijímá doplnění zimními hrami, ale brání se tomu, aby se měnila minulost
(znamenající definování se zpětnou platností).
7. Nakonec, president žádá kongres o hlasování o výrazu přáti si a MOV schvaluje název "první
zimní olympijské hry", Chamonix1924. Kongres hlasoval 45 pro, 15 proti výrazu přáti si.
8. Přehled doporučení předaných MOV toto přání opakuje.
Věřím, že to nedorozumění vzniklo kvůli nesprávnému výkladu výboru a Coubertinových výrazů.
Oba, výbor i Coubertin, mluvili o "přání" předloženém MOV, ale toto přání nebylo předložené v roce
1925 – v Praze. Následkem toho je správné tvrzení, že kongresem přijaté Chamonix jako "první
olympijské zimní hry" není konečným rozhodnutím, potřebným k tomu, aby se takto Chamonix jako
takové nazývalo. Kongres pouze předložil návrh tohoto přání. Toto přání bylo předložené MOV, který
jej přijal v roce 1926 v Lisabonu při svém zasedání. (Během setkání, ráno 6. května 1926.)
Doufám, že nedorozumění je nyní překonané. Hry v Chamonix proto podstoupily několik
"přejmenování"...
1. "Týden zimních sportů" - v roce 1924.
2. "První olympijské zimní sporty" – jako návrh a přání MOV – v roce 1925.
3. V roce 1926 v Lisabonu, MOV zpětně přejmenoval Chamonix jako "I. olympijské zimní hry".
Myslím, že nedorozumění vzniklo z nejasného překladu do češtiny. Kongres hlasoval o "přání" a o
jeho předložení MOV, ale neučinil žádné "rozhodnutí". Rozhodnutí bylo učiněno až při zasedání MOV
1926 v Lisabonu.
Pozn. Zkratky MOV a CIO jsou totožné, první je česká – Mezinárodní olympijský výbor,
druhá francouzská – Comittee Internacional Olympique

Petráskovo podotýkání
Myslím, že následující poznámkou vás snad i trochu pobavím. V bodě 1) Manfredových závěrů v
dodatku I. jejich autor říká: "J. Rössler-Ořovský, člen československé delegace, navrhoval
přijmout zimní hry v Chamonix jako stálou součást olympiád s číselným označením se
zpětnou platností jako I. olympijské zimní hry."
To je přesně ten text, který jsem svým příspěvkem do diskuse chtěl kolemstojícím sdělit. O uvedené
skutečnosti jsem byl přesvědčen a příliš jsem o ní dále nepřemýšlel. Jako pro Čecha bylo pro mne
důležité, že návrh podala česká ústa a že tento návrh byl realizován. Detaily a celou další anabázi
jsem ale neznal a že k oficiálnímu schválení došlo až v Lisabonu jsem, popravdě řečeno, nevěděl.
Moje terrible English způsobila, že jsem namísto vyjádření z bodu 1) řekl zhruba to, že „...na
Rösslerův návrh bylo na Pražském kongresu schváleno přejmenování týdne zimních sportů na I.
Olympijské zimní hry".
Pražské rozhodnutí, že olympijské zimní hry by se měly konat pravidelně, byl osobní triumf pro
J.Rösslera-Ořovského. On podal první známý návrh, že zimní sporty by mohly být do programu her
zařazené a že lyžování by se mohlo konat v českých Krkonoších již jako součást olympiády 1900. Ale
tehdy to ještě neprošlo.

DODATEK II.
Diskuse o datumu vydání celinových dopisnic.
Moje celinová dopisnice, datovaná 17.května 1925 vyprovokovala debatu. Čeští přátelé mi poslali
výstřižek z jejich katalogu celin, který zde uvedu.
1925 11.5.
INTERNATIONAL OLYMPIC CONGRES 1925
autor M.Švabinský

***
O
OO
------------------------------------------------------------CDV 31a černá
300
500
200
CDV 31b modrá
300
500
200
CDV 31c červená
300
500
200
CDV 31d žlutá
300
500
200
CDV 31e zelená
300
500
200
-------------------------------------------CDV 31a-e
1700 2800 1200

Popis: stejná dopisnice jako předchozí CDV 30,
ale s přitištěným textem v pěti barvách
olympijských kruhů
Rozměr
140x96 mm
Papír:
nažloutlý odstín
Způsob tisku
Tiefdruck
Barva
zelená
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Cena za dopisnice označené jako O platí pouze pro dopisnice reálně zaslané poštou. Cena pro
dopisnice, jejíž hodnota je označena OO, platí pro kusy razítkované z ochoty příležitostným
razítkem.
Jaroslav mi také poskytl MONOGRAFII ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK - 3.díl, pojednávající o
Olympijském kongresu 1925 v Praze. (Výtah je přiložen)
Vyhláška č.49 z 8. května 1925 oznámila, že zbytek celinových dopisnic (1925) byl opatřen
přítiskem "MEZINÁRODNÍ KONGRES OLYMPIJSKÝ / CONGRES OLYMPIQUE INTERNATIONAL:
PRAHA 1925".
Pět přítisků v barvách pěti olympijských kruhů na olympijské vlajce představuje série pěti
celinových dopisnic.
Do prodeje byly dané na poštovním úřadě Praha 1 od 11. května 1925 a v době trvání kongresu
24. května až 6. června také v dočasně zřízeném poštovním úřadě v Národním muzeu a v jeho
filiálce
v Tyršově domu na Újezdě.
Vyhláška čs. 49 také určovala ukončení platnosti ke 30.6.1925. Přesto jsou známé dopisnice,
podané
k přepravě ještě koncem března 1927. Odhadem bylo vydáno okolo 2000 sérií.
Dobrá, a záhada vznikla 88 let po vydání. Co se opravdu stalo? Dostaly se CDV do prodeje 11.
května, jak říká regule vyhlášky nebo 17. května, jak nám říká Rixova CDV, nebo je ve hře nějaké
jiné datum?? Jaroslav samotný nevěřil svým očím, když prohlédl se svým přítelem 500 ks
razítkovaných CDV a nenašel ani jednu s razítkem dřívějším než ze 24.května 1925. (pátrání stále
pokračuje)
Co by mohlo být možnou odpovědí?
1. Z prohlídky 500 ks prozkoumaných CDV vyplývá, že dopisnice nebyla vydaná 11. května.
2. Je pravděpodobné, že by poštovní administrativa rozhodla v posledním okamžiku o vydání
dopisnic v
tentýž den, kdy jsou vydané přetiskové známky? A bylo to 24. května? Proč? Stačí jenom
připomenout, že prakticky všechny renomované katalogy uvádějí i u série známek jako datum
vydání 11. květen. Nebo snad máte právě Vy kongresovou celistvost s datem dřívějším než 24.
května?
a) Proto, aby se všechny kongresové filatelistické artefakty objevily společně a najednou?
b) Proto, že existuje mnoho CDV s vadami a tiskovými chybami, které vyžadují dotisky a opravy?
c) Proto, že organizační výbor Kongresu požádal poštu o odmítnutí vydání?
Mohou naši čeští přátele ještě nalézt vhodné dokumenty?
Cokoliv k případu této záhady také obsahuje CDV pana Rixe.
1. Jak se k ní dostal?
2. Jak to, že CDV byla přijata poštovním úřadem k přepravě?
3. Dr. RIX jako bytostní filatelista jistě poslal toho dne i další CDV dalším filatelistickým
partnerům.
4. Byl jedinou osobou, která poslala CDV toho dne?
Mohu se jen domnívat. Mým názorem je, že pan RIX měl další partnery mimo Československa, takže
jestliže existují další CDV, musí být nalezeny ve Francii (Picard), Berlíně nebo v Rakousku. Zjišťování
situace jde nyní do těchto zemí. Pan RIX, jako dobře známý filatelistický odborník jistě měl vynikající
vztahy s poštovními úřady, které mu umožnily získat nějaké vzorky a rozesílat je. A objevuje se
související otázka. Proč čekal až na 17.V.? Kdyby měl tak dobré vztahy, mohl CDV odeslat hned
11.5. a nečekat až na 17.5. A co Vy? Prohlédněte své poklady a podívejte se, zda náhodou nemáte
některou z kongresových dopisnic, podanou k přepravě v intervalu 11.- 23.6.1925
Všechny tyto otázky mohou být těžko zodpověditelné, ale jeden to musí zkusit. V každém
případě, tato záležitost prokazuje, že ve filatelii je velmi málo permanentně platných
faktů, zatímco nová fakta se objevují stále. A katalogy musí být přepracované.
V tomto okamžiku můžeme skončit:
A.
Oficiální začátek užívání CDV byl zřejmě 24.5.1925.
B.
CDV je známá tím, že byla odeslaná 17. května. To nejspíš byla "laskavost". A
poslední zpráva říká, že Dr. Rix a J. R. Ořovský se velmi dobře znali. V Ořovského
pozůstalosti se zachovala jejich poměrně bohatá vzájemná korespondence.

Manfred Bergman
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A ještě jeden (vlastně dva) dodatky...
Pátrání po faktech a skutečnostech roku 1925 se se mnou zúčastnil i sekretář a webmaster
Olympsportu, Václav Diviš. On to byl, kdo objevil v Muzeu tělovýchovy a sportu v poznámkách
Josefa Rösslera Ořovského ze zasedání 6. komise kongresu následující text:
Po poledni bylo pokračováno v technické části Kongresu od 15,30 hod. Schůzi zahájil pan J.S.
Edström za dvoutřetinové účasti členů kongresu. Rokováno bylo o tom, mají-li se přibrati zimní
sporty do programu olympijských her a ve smyslu návrhu CIO bylo usneseno, že budou tvořiti
zvláštní cyklus v rámci olympijských her, do kterého budou zařazeny: bruslařství ozdobné i v
rychlosti, lyže, hockey na ledě, bobsley a toboganing. Zato však curling a skiskjoring budou
připuštěny pouze jako demonstrace. Tento návrh o cyklu zimních olympijských her byl přijat všemi
hlasy proti odporu Dánska, Norska, Švédska, Německa a USA. Svůj odpor dali výslovně zapsat do
protokolu za Norsko pan Falkenberg, za Švédsko pan hrabě de Rossen, za Dánsko pan Sander, za
Německo Jeho Excelence pan Löwald a za USA pan Thompson. Za Finsko pan ředitel Krogius vyslovil
politování nad tím, že nemůže souhlasit se stanoviskem pana Falchenberga, který byl hlavním
mluvčím opozice.
Proti týmž hlasům ještě usneseno, že hry v Chamonix v roce 1924 budou považovány za první zimní
olympické hry a že k příštím zimním olympijským hrám budou mezinárodní federace vyzvané, aby
se na jejich organizaci činně účastnily.
Neoficiálně se sděluje. Dnes, kdy jednalo se o nejdůležitější pro nás otázce zařazení zimních sportů
do programu olympijských her, byl přítomen z českých delegátů pouze pan Rössler-Ořovský, který
hájil stanovisko, českou sportovní obcí mu tlumočené. Při slabé účasti, jaká byla dnes, mohlo se
lehce stát, že by byl přijat návrh nám nepříznivý.
Nezajímavy není ani list, vydaný Sokolskou obcí s informací o poštovních službách České pošty.
Poštovní úřad v Tyršově domě bude otevřen pro účastníky mezinárodního Kongresu olympijského.
Aby však se umožnilo, aby nejširší řady Sokolstva, které též na Olympijských hrách béře účast,
mohly koupiti si olympijských pamětních známek, bude tento zvláštní úřad otevřen již 24. května, v
den jeho slavnostního otevření od 9. hodiny ranní a přístupen všem účastníkům slavnosti. Bude
pouze vypravovati poštu listovní a prodávati ceniny, zvláště olympijské pamětní známky po 1., 2., a
4.- Kčs a olympijský korespondenční lístek po 50 haléřích. Poněvadž jsou tyto známky vytisknuty v
počtu velmi omezeném, budou v budoucnu filatelisty velmi hledány a hodnoceny.
Poněvadž poštovní úřad v Tyršově domě všechny listovní zásilky u něj podané a olympijskými
známkami frankované, opatří vlastním razítkem „OTEVŘENÍ TYRŠOVA DOMU / 24.5.1925“, bude
umožněno všem účastníkům slavnosti, aby si opatřili krásnou památku velké vnitřní hodnoty na
historický den československého Sokolstva.
Dlužno však podotknout, že autor tohoto listu nebyl zřejmě příliš dobře informován, neboť vydané
známky měly hodnoty 50 hal., 1.- a 2.- Kč a prodávaly se se 100% přirážkou. O používání
zmíněného kašetu by se zřejmě rovněž s úspěchem dalo pochybovat, alespoň já jsem ho nikdy
neviděl.

Jaroslav Petrásek

Článek byl publikován ve Filatelii č. 7/2014, ale určitě ne všichni členové
Olympsportu časopis Svazu českých filatelistů odebírají, tak je namístě
článek otisknout i na stránkách našeho Zpravodaje. Zajímavé téma, které
rozebírají největší odborníci v oblasti olympijské filatelie, zaujme snad i ty,
kteří mají jiné sféry zájmu ve sportovní filatelii, než jsou zrovna olympijské
hry. Celé pojednání o VIII. olympijském kongresu 1925 v Praze a k němu
vydaným filatelistickým materiálům je dokladem, že je stále možné
objevovat nové zajímavosti a skutečnosti i po desetiletích....
(pozn. redakce)
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Olympijští medailisté a filatelie (66)
XXIII. OLYMPIJSKÉ HRY

LOS ANGELES 1984

(5. část)

LEHKÁ ATLETIKA
SMITH Calvin (USA) – zlato ve štafetě na 4 x 100m (družstvo ve složení Calvin Smith,
Samuel Louis Graddy, Carl Lewis a Ronald James Brown)
FM
Z
GUINEA
1985
Yv. BF50
Mi. BF121
(se jmény na okraji aršíku – viz reprodukce u Lewis)
GAMBIA
1996
Yv. 2178 (2170/8)
Mi. 2419 /2402/19)
(série štafety s Lewis – viz reprodukce)
TANZANIA
1992
Yv. 1138 (1137/40)
Mi. 1358 (1354/81)
(spolu s Lewis – viz reprodukce)
USA – zlato ve štafetě na 4 x 100m (družstvo ve složení Calvin SMITH, Samuel Louis GRADDY,
Carl LEWIS a Ronald James BROWN)
(viz také u jmen jednotlivých členů štafety)
FM
Z
Středoafrická rep.
1985
Yv. A309 (A309/12)
Mi. 1086 (1086/9)
GAMBIA
1996
Yv. 2178 (2170/8)
Mi. 2419 /2402/19)
GUINEA
1985
Yv. BF50
Mi. BF121
(se jmény na okraji aršíku – viz reprodukce u Lewis)
TANZANIE
1985
Yv. 266B (266A/D)
Mi. 273 (272/5)
Yv. BF
Mi. 1358 (1354/61)
1995
Yv. 1138 (1137/40)
Mi. 1358 (1354/81)
(viz reprodukce u Lewis)

JAMAJKA - stříbro ve štafetě na 4 x 100m
(družstvo ve složení Raw
STEWART,Albert LAWRENCE, Gregory MEGHOO a Donald QUARRIE)
KANADA - bronz ve štafetě na 4 x 100m (družstvo ve složení Anthony Sharpe, Sterling HINDS,
Desai WILLIAMS a Ben JOHNSON)

FM

Z

GUINEA

1985
Yv. BF50
Mi. BF121
(se jmény na okraji aršíku – viz reprodukce u Lewis)

SIMEONI Sara (Itálie) – stříbro ve skoku vysokém v soutěži žen
FM
Z
GHANA
1995
Yv. 1768 (1760/71)

Mi. 2182 (2174/85)

THOMPSON Daley (Velká Británie) – zlato v lehkoatletickém desetiboji
FM
Z
VELKÁ BRITÁNIE
1996
ruční razítko používané v Birmingham 9.7.1996
(starší filatelistický materiál viz XXII. Olympiáda)
109

TIACOH Gabriel (Pobřeží slonoviny) – stříbro v běhu na 400m
FM
Z
Pobřeží slonoviny
1984
Yv. A90 (A90/3)

Mi. 838 (838/41)

TIAINEN Juha (Finsko) – zlato v hodu kladivem
FM
Z
St. VINCENT
1996

Mi. 3616 (3613/21)

Yv. 2963 (2963/8)

WAITZ - ANDERSEN Grete (Norsko) – stříbro v běhu maratónském v soutěži žen
FM
Z
St. Vincent
1995
Yv. 2484 (2482/7)
Mi. 3151 (3149/54)
NORSKO
1997
Yv. 1208 (1203/10)
Mi. 1254 (1249/54)
(série vydaná také v sešitku) Yv. C1203
Mi. MH31
MOORCROFT Dave (Velká Británie) – účastník v běhu na 5000m, 14. v pořadí
FM
Z
GAMBIA
1992
Yv. 1112 (1112/5)
Mi. 1320 (1319/26)
DRESSEL Birgit (BRD) – účastnice lehkoatletického osmiboje v soutěži žen, 9. v pořadí
FM
Z
GRENADA
1992
Yv. 2146 (2146/9)
Mi. 2441 (2440/4)

BASEBALL - na OH 1984 jako ukázkový sport, v programu olympiád až od roku 1992
JAPONSKO – zlato
FM
Z
MALEDIVY

1985

Yv. 998 (998/1001)

Mi. 1103 (1103/6)

KOPANÁ
FRANCIE – zlato (družstvo ve složení Albert RUST, Daniel XUEREB, Didier SENAC, Dominique BIJOTAT,
Francois BRISSON, Guy LACOMBE, Jean Christophe THOUVENEL, Jean Louis ZANON, Jean Philippe ROHR,
Jean-Claude LEMOULT, Jose TOURE, Michel BENSOUSSAN, Michel BIBARD, Patrice GARANDE, Patrick
CUBAYNES, Philippe JEANNOL, William AYACHE)
FM
Z
DJIBOUTI
1984
Yv. A212 (A211/2)
Mi. 423 (422/3)
(vydané spolu s kupónem)
Yv. BF
Mi. BF 106,107
GHANA
1984
Yv. BF113
MI. BF 115 (1084)
TANZANIA
1985
Yv. 266D (266A/D)
Mi. 275 (2725)
Yv. BF
Mi. 45
BRAZÍLIE – stříbro (družstvo ve složení Francisco VIDAL, Silvio PAIVA, David CORTEZ SILVA, Gilmar
RINALDI, Antonio Jose GIL, Mauro GALVAO, Andre Luiz FERREIRA, Jorge Luiz BRUM, Paulo SANTOS,
Luiz DIAS, Aguilmar OLIVEIRA, Ronaldo SILVA, Carlos VERRI, Luiz Carlos WINCK, Joao LEIEHART NETO,
Ademir ROQUE KAEFER, Milton CRUZ)
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mezi členy týmu je individuálně připomínán
VERRI Carlos Caetano - DUNGA
FM
Z
Grenada a Grenadíny 1993

Yv. 1494 (1494/7)

Mi. 1786
(1785/92)
Yv. 1508+10(1508/11) Mi.1785+89 (1785/92)

JUGOSLÁVIE – bronz (družstvo ve složení Marko ELSNER, Dragan STOJKOVIČ, Ljubomir RADANOVIČ
Ivan PUDAR, Stjepan DEVERIČ, Jovica NIKOLIČ, Milko DJUROVSKI, Mehmed BAZDAREVIČ, Admir SMAJIČ,
Mirsad BALJIČ, Vlado ČAPLJIČ, Borislav CVETKOVIC, Nenad GRACAN, Mitar MRKELA, Branko MILJUŠ,
Tomislav IVKOVIČ, Srečko KATANEC)
mezi členy týmu jsou individuálně připomínáni
KATANEC Srečko
FM
Z
GHANA

1993

STOJKOVIČ Dragan
FM
Z
Grenada a Grenadíny 1990
GUYANA
1993
1998

1526 (1524/7)

Mi. 1888 (1884/91)

Yv. BF 199 (198/9)
Mi. BF197 (196/7)
Yv. 3116 (3113/20)
Mi. 4285 (4280/4293)
Yv. 4529 (4511/42)
Mi. 6185 (6171/6204)
(spolu s celým družstvem)
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IVKOVIČ Tomislav (brankář)
FM
Z
GUINEA
1991
Yv. 911 (911/4)
Mi. 1308 (1308/1)
(jeho jméno je napsané na zadní straně zobrazeného gólu daného Voellerem r.1990)

KANOISTIKA
ANDERSSON Agneta (Švédsko) – zlato v K1 na 500m a v K2 na 500m (posádka ve složení Agneta ANDERSSON,
Anna OLSSON) a stříbro v K4 na 500m (posádka ve složení Susanne WIBERG-GUNNARSSON, Agneta ANDERSSON, Eva
KARLSSON, Anna OLSSON) v soutěži žen
FM
Z
ŠVÉDSKO
1991
Yv.1664 (1662/5)
Mi.1676 (1674/7)
(vydané také v sešítku)
Yv. C1662
Mi. MH161
BARTON Gregory Mark (USA) – bronz v K1 na 1000m
(filatelistický materiál viz XXIV. Olympiáda)
JUGOSLÁVIE – zlato v C2 na 500m (posádka ve složení Mirko
NISOVIČ a Matija LJUBEK) a

stříbro v C2 na 1000m (posádka ve složení Mirko NISOVIČ a Matija
LJUBEK)

JANIC Milan (Jugoslávie) - stříbro v K1 na 1000m
(reprodukci viz u fotbalu)
OLARU Costica (Rumunsko) – bronz v C1 na 500m
FM
Z
RUMUNSKO
1984
Yv. BF 172 (171/2)
Mi. BF209 (209/10) vydané
samostatně jako
Mi. 4086 (4083/8)
(viz reprodukce u Melinte Doina Ofelie, lehká atletika, ve stejném vydání s uvedením jmen
všech rumunských sportovců účastněných v kanoistických soutěžích)
1984
mechanické razítko použité v Bacau 1 15.8.
Pokračování příště

Z italského originálu připravil Laco Kajaba
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X X . m ist r ov st v í svě ta v ko p ané
1 2 . 6. - 13 . 7 . 2 01 4 – B r azíl ie
„Mise 4. hvězda splněna!”
Tak
zní
český
překlad
z příležitostného
razítka
Německé
pošty,
který
používala berlínská pošta
12163 dne 17.7.2014. Vedle
příležitostného razítka ve
stejný den vydala Německá
pošta příležitostnou známku
k zisku titulu mistrů světa.
Německá mise 4. hvězda neměla v Brazílii výrazně slabší okamžiky a do historie fotbalových
šampionátů se zapsala zejména semifinálovou výhrou nad domácím týmem 7:1, kdy byla Brazílie
potupena před vlastními fanoušky jako nikdy předtím.
Měli to brazilští funkcionáři pěkně naplánované. Získat titul mistrů světa doma na jubilejním
mistrovství světa, navíc v roce, kdy Brazilská fotbalová konfederace slaví 100 let trvání.

Atmosféra domácího prostředí působila i na sudí a již úvodní zápas Brazílie
s Chorvatskem (3:1) by skončil možná obráceným výsledkem, kdyby se
hrálo jinde. Tlak médií a pasování do role favoritů se podepsal také na výkonech jednotlivých hráčů
Brazílie. Systém „vše na Neymara” vycházel až do jeho osudného zranění ve čtvrtfinále proti
Kolumbii. Pak se systém hry domácích zhroutil jako domeček z karet a Brazílie skončila čtvrtá, bez
medaile. Ze semifinálového výprasku se Brazílie nevzpamatovala a v zápase o 3. místo, dvou
zklamaných týmů, podlehla Holandsku 0:3. Finále Německo-Argentina bylo taktickou šachovou
partií, kterou rozhodl v 113. minutě prodloužení Mario Götze.

K XX. MS v kopané 2014 se z filatelistického pohledu
podrobněji ještě vrátíme v příštím čísle Zpravodaje.
-jpb-

Mezinárodní sběratelský festival se uskutečnil 25.-27. července tradičně v norském
městě Bø v regionu Telemark. Bylo používáno příležitostné razítko, jehož obrazová
část připomíná, že v letošním roce uplynulo 20 let od XVII. ZOH v Lillehammeru.

Radek Jásek
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Přehled příležitostných známek a razítek
vydaných k Hrám XXX. olympiády v Londýně 2012
7. část

ASIE

Stát
Datum vydání
Číslování Michel

Arménie
30.11.2012
Mi 794-6

Čína
17.7.2012
Mi 4x4368 + 4 personal. známky,
Čínský olympijský výbor, rozměr 160x230 mm
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27.7.2012
Mi 4369-72, 4 zn. jednotlivě v TL 4x4 zn.,
malý TL 2x 4 zn. série

28.7.-12.8. 2012
s čínskými olympijskými vítězi
vydány dvě sady
38 speciálních archů s:
4x Mi 4368 + 4 personal. známkami
8x Mi 4368 + 8 personal. známkami
Přehled vydaných archů: (datum zisku zlaté medaile, jméno, sportovní odvětví, disciplína)
28.7.2012
29.7.2012
29.7.2012
29.7.2012
29.7.2012
29.7.2012
30.7.2012
31.7.2012
31.7.2012
31.7.2012
1.8.2012
1.8.2012
1.8.2012
1.8.2012
1.8.2012
2.8.2012
2.8.2012
2.8.2012
3.8.2012
3.8.2012
4.8.2012
5.8.2012
5.8.2012
5.8.2012
5.8.2012
5.8.2012
5.8.2012
5.8.2012

Yi Siling - střelba ženy - 10m vzduchová puška [1]
Wang Mingjuan – vzpírání ženy – do 48 kg [2]
Ye Shiwen - plavání ženy - 400m polohový závod [3]
Sun Yang – plavání muži – 400 m volný způsob [4]
Guo Wenjun - střelba ženy - 10m vzduchová pistole [5]
He Zi, Wu Minxia – skoky do vody ženy - synchronizované 3m můstek [6]
Cao Yuan, Zhang Yanquan – skoky do vody muži - synchronizované 10m věž [7]
Li Xueying – vzpírání ženy – do 58 kg [8]
tým mužů - sportovní gymnastika [9]
Chen Ruolin, Wang Hao – skoky do vody ženy - synchronizované 10m věž [10]
Lei Sheng - šerm muži – fleret [11]
Ye Shiwen – plavání ženy - 200m znak [12]
Lin Qingfeng – vzpírání muži – do 69 kg [13]
Luo Yutong, Qin Kai – skoky do vody muži - synchronizované 3m můstek [14]
Li Xiaoxia – stolní tenis ženy [15]
Lu Xiaojun – vzpírání muži – do 77 kg [16]
Jiao Liuyang – plavání ženy - 200m motýlek [17]
Zhang Jike – stolní tenis muži [18]
Dong Dong – gymnastika muži – trampolína [19]
Zhang Nan, Zhao Yunlei - badminton – mix [20]
Li Xuerui – badminton ženy [21]
Tian Qing, Zhao Yunlei - badminton ženy – čtyřhra [22]
Chen Ding – lehká atletika - 20km chůze [23]
Sun Yang – plavání muži - 1500m volný způsob [24]
tým žen - šerm – kord [25]
Lin Dan – badminton muži [26]
Zou Kai – sportovní gymnastika muži – prostná [27]
Cai Yun, Fu Haifeng - badminton muži – čtyřhra [28]
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6.8.2012
6.8.2012
6.8.2012
7.8.2012
7.8.2012
8.8.2012
9.8.2012
9.8.2012
10.8.2012
12.8.2012

Zhou Lulu – vzpírání ženy – nad 75kg [29]
Wu Minxia – skoky do vody - 3m můstek [30]
Xu Lijia - jachting – třída Laser Radial [31]
Feng Zhe – sportovní gymnastika muži – bradla [32]
Deng Linlin – sportovní gymnastika ženy – kladina [33]
tým žen – stolní tenis [34]
tým mužů – stoní tenis [35]
Wu Jingyu – taekwondo ženy – do 49 kg [36]
Chen Ruolin – skoky do vody ženy - 10m věž [37]
Zou Shiming – box muži – lehká muší váha [38]

Archy s 8 zn.

Archy se 4 zn.
7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13
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14

22

15

23

16

24

17

25

18

26

19

27

20

28

21

29
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30

35

31

36

32

37

33

38

34

3

4

7

8

10

11

5

6

9

12
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13

14

15

18

16

19

22

23

26

27

30

20

21

24

25

28

31

29

32

34

36

17

33

35

37

38
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Filipíny
27.7.2012
Mi 4651-4
TL 4x4 zn. série

Hong Kong
27.7.2012
Mi 1729-32, Bl 247

25.10.2012
personal TL
s hongkongskou bronzovou
medailistkou Lee Wai Sze
v dráhové cyklistice, disciplíně
keirin
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Indie
25.7.2012
Mi 2658-61, Bl. 102
4 TL s jednotl. zn. série (5x4)

Irák
12.8.2012
Mi 1883-6, Bl. 136, 137

Izrael
1.12.2008
personal. TL
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26.6.2012
Mi 2297-9
TL 3x5 jednotl. zn.

Jordánsko
27.7.2012
Mi 2177-80

Kazachstán
23.1.2013
Mi 775-81
Zlatí medailisté:
Ilja Ilin - vzpírání muži, do 94 kg,
Serik Sapiev – box muži, do 69 kg
váha lehká střední
Olga Rypakova – lehká atletika,
trojskok ženy
Alexander Vinokurov – silniční
cyklistika, závod jednotlivců,
Světlana Podobedova – vzpírání
ženy, váha do 75 kg,
Zulfiya Činšanlová – vzpírání ženy,
váha do 53 kg, Maja
Manezaová – vzpírání ženy,
váha do 63 kg
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Korea Jižní
27.7.2012
Mi 2891-2
TL 2x (2x5) zn.

Korea Severní
3.5.2012
Mi 5910-3
TL 2x2 jednotlivé zn.
celina, speciální sešitek

Libanon
příl. razítko
27.7.2012
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Mongolsko
5.7.2012
Mi 3834-5

Nepál
příl. razítko

Palestina
příl. razítko
6.6.2012

Singapur
27.7.2012
Mi 2098-101
TL o 10 zn. (5x2) jednotlivé zn. série

Srí Lanka
23.7.2012
4 zn.,
A s 4 zn. série
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Tádžikistán
19.6.2012
Mi (591-4) Bl 64 A,B

Thajsko
personal. TL
12x Mi 2940
stříbro

medailisté 2012:
Phimsiri Sirikaewová
Vzpírání, ženy do 58 kg

stříbro

Kaeo Pongprayoon
Box, muži lehká muší

bronz

Chanatip Sonkham
Taekwondo, ženy do 49 kg
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Uzbekistán
27.7.2012
Mi 1019

25.10.2012
Mi 1042

Vietnam
12.7.2012
Mi 3617-20 A, B
TL 5x4 jednotl. známky

Stát

AUSTÁLIE A OCEÁNIE

Datum vydání
Číslování Michel

Austrálie
5.6.2012
Mi 3752-3
normální zoubk. zn. vydána v TL o 10 zn. (2x5)
samolepící zn. vydána v sešitku o 10 zn. (2x5) a ve svitku
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17.7.2012
Mi 3769-72
Mi 3773 samolepící zn. ve svitku
Mi 3774-5 samolepící zn. 5 ks na folii
Mi 3769-72

Mi 3773

Mi 3774-5

31.7.-13.8.2012
Mi 3785-91 (Mi 3785-91 s Mi 3855 v Bl 165)
Zlatí medailisté
Mi 3785 31.7. Cate Campbell, Alicia Coutts, Brittany Elmslie, Melanie Schlanger
plavání, 4x100 m ženy volný zp.
Mi 3786 9.8. Tom Slingsby, jachting, třída Laser
Mi 3787 10.9. Anna Meares, dráhová cyklistika, sprint ženy
Mi 3788 13.9. Sally Pearson, lehká atletika, 100 m přek. ženy
Mi 3789 13.9. Iain Jensen, Natham Outtheridge, jachting, třída 49er muži
Mi 3790 13.9. Jacob Clear, David Smith, Tate Smith, Murray Stewar
rychlostní kanoistika, čtyřkajak 1000 m muži
Mi 3791 13.9. Mathew Belcher, Malcolm Page, jachting, třída 470 muži
127
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Cookovy ostrovy
22.6.2012
3 zn., A s 3 zn.
malý TL o 6 zn. (2x3) zn. série,
3 velké TL o 16 zn. (4x4) s jednotl. zn.

Mikronesie
31.5.2012
A se 4 zn.

Nový Zéland
2012
personal. zn. v TL 5x5 zn.
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Palau
A se 4 zn.

Papua-Nová Guinea
27.7.2012
Mi 1824-6, (1827) Bl 155
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Šalamounovy ostrovy
5.6.2012
Mi 1556-60
5 zn. v aršíkové úpravě

Tonga
25.6.2012
Mi 1789-91, Bl. 55 A, B

Tuvalu
30.5.2012
Mi 1830-2 A,B
Mi (1833) Bl 187 A,B

Zpracoval
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-jpb-

Stručně na závěr:

2.

4.

1.

5.

6.
7.

8.

3.
9.

10.
1. Rakousko, 29.1.2014, 50 let olymp. vesnice v Innsbrucku
2.-3. Gibraltar 22.1.2012, 10. výročí šachového festivalu
4.-5. Portugalsko, 10.2.2014, extrémní sporty
6. Norsko, 1.8.2014, 100 let šachové federace
7.-8. Itálie, 7.6.2014, 100 let NOV Itálie
9.-10. Itálie, 1.8.2014, Juventus mistrem Itálie

Do dnešního čísla přispěli: Radek Jásek, Laco Kajaba, Stanislav Kamenický a Jaroslav Petrásek.
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od Vás.
Uzávěrka příštího čísla je 1. prosince 2014
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